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Den 26. februar 2017

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 447 (MOF alm. del) stillet 31. januar 2017
efter ønske fra Pia Adelsteen (DF).
Spørgsmål nr. 447
”Vil ministeren kommentere henvendelsen af 27/1-17 fra Collective Impact om Bedre incitamenter for
landmanden til at passe på naturen i landbrugslandet, jf. MOF alm. del – bilag 230?”
Svar
Der er indgået en bred politisk aftale med Folketingets partier om implementeringen af EU´s fælles
landbrugspolitik. Valget af miljøfokusområder (MFO) er sket ud fra hensynet til, at det skal være så
enkelt som muligt at håndtere for både landbrugerne og administrationen. De valgte MFO-elementer
er 1) bræmmer/randzoner, 2) landskabselementer (små søer og fortidsminder omfattet af ”God
landbrugs- og miljømæssig stand (GLM), inklusive randbeplantning, 3) braklagte arealer, 4) lavskov
og 5) efterafgrøder.
Siden implementeringen af reformen i 2015 er der desuden indført mulighed for at anvende såkaldt
’blomsterbrak’ som MFO. Blomsterbrak er brakarealer, der tilsås med en blanding af frø-og
nektarproducerende planter, og det er et tiltag, der kan understøtte naturindholdet og biodiversiteten i
det åbne land.
Som led i forenkling af de grønne krav har EU-Kommissionen foreslået nogle ændringer af
bestemmelserne om MFO. Forenklingsforslaget forventes vedtaget i april/maj 2017. Forslaget
indeholder bl.a. forenkling i form af sammenlægning af nogle MFO-landskabselementer som fx
randzoner og markbræmmer, der bliver til ét miljøfokusområde. Forslaget er ikke vedtaget endnu,
men det vil sandsynligvis betyde, at danske landmænd kan anvende markbræmmer som MFO i 2018.
Markbræmmer er i praksis randzoner, der kan placeres frit på det dyrkede areal, fx langs et læhegn
eller op til et naturområde. Jeg har bedt mine embedsmænd om at analysere forslaget med henblik på
at vurdere konsekvenserne for implementeringen af miljøfokusområder i Danmark.
Herudover afventer jeg EU-Kommissionens udspil vedrørende landbrugspolitikken efter 2020. I
forbindelse med forhandlingerne herom, vil jeg arbejde for at sikre bedre muligheder for at støtte
landbrugets naturindsatser.
Collective Impact har tidligere henvendt sig til udvalget vedrørende småbiotoper, og jeg kan henvise til
besvarelsen af MOF spørgsmål 158, alm. del i 2015 vedrørende valg af miljøfokusområder.
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